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Abstract

The theses deal with the analysis of modern methods of foreign language teaching. The work

describes  most  widely  used  modifications  of  the  communicative  approach such as  Task  Based

Learning, CLIL, Dogme and Flipped Classroom. The analysis outlines the obsolescence of using

only classical methods and proves the effectiveness, creativity and new possibilities for teachers of

modern approaches.
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Як  відомо,  успіх  оволодіння  учнями іноземної  мови  часто  залежить  від

методики, яку використовує викладач у процесі навчання. 

Усталені класичні методики (прямий метод, граматико-перекладний метод,

метод  аудіювання,  комунікативний  метод)  вже  не  задовольняють  потреби

сучасної  педагогіки,  тому регулярно розробляються нові  методи,  дозволяючи

кожному викладачеві обрати для себе відповідну методику роботи. 

Я  хочу  зупинитися  на  останньому,  комунікативному  підході,  що  й  досі

залишається  актуальним.  У  20-21  століттях  з'явилися  його  модифікації,  нові

підходи в методиці. Розглянемо деякі з них:

Task based learning – підхід,  заснований на певних поставлених задачах.

Цільові завдання зазвичай включають у себе широкий спектр мовних областей,

а  також  усі  чотири  мовні  компетенції.  Єдиною  слабкою  стороною  даної

методики може стати різне сприйняття задачі вчителем та учнем. [3]

Content and Language Integrated Learning – це підхід, на засадах якого учні

вивчають  науковий  курс  іноземної  мовою,  водночас  набуваючи  відповідного

словникового  запасу  і  мовних  навичок.  Єдиним  недоліком  такого  методу  є

нестача матеріально-технічної бази і кваліфікованих викладачів. [2]



Dogme – це підхід, характерною рисою якого є зосередження викладання

на  учневі,  а  не  керування  наявними  ресурсами,  включаючи  навчальні

посібники.  Труднощі  полягають  у  тому,  що  підхід  вимагає  від  учителя

гнучкості,  вміння  швидко  перемикатися  і  великого  досвіду,  а  також  не  є

ефективним для підготовки до іспитів. [5]

Flipped classroom – це підхід, що передбачає самостійну підготовку учнів

до  заняття  (переважно  інструктовану  у  режимі  онлайн)  та  дискусії

безпосередньо  з  учителем.  Мінусом  є  те,  що  метод  підходить  тільки  для

мотивованих учнів високого рівня. [1]

Розглянуті вище відгалуження комунікативного методу вже важко назвати

«методами» у загальному розумінні цього слова. Адже останні дослідження у

педагогіці сигналізують про перехід від загальноприйнятої концепції методу до

«постметодного стану» («the postmethod condition»), що передбачає відхід від

нав'язаних шаблонів, мотивує вчителів до пошуку, виходу із узгоджених рамок

та вповноважує їх розробляти власну систематичну та відповідну альтернативу

методам.  [4]   Тому  представлені  підходи  здатні  задовольнити  потреби  як

сучасних учнів, так і вчителів, які  стають усе більш творчими та креативними. 
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